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NACIONAIS

AGOSTO

12/08

ANDES-SN repudia fala de ministro da Educação sobre universidades brasileiras

O ANDES-SN publicou, no dia 11 de agosto, uma Nota de Repúdio contra as declarações do
Ministro da Educação Milton Ribeiro, feitas em entrevista ao programa “Sem Censura”, na TV
Brasil. Na ocasião, o ministro afirmou, entre outras declarações, que “universidade, na verdade,
ela deveria ser para poucos nesse sentido de ser útil à sociedade.”

18/08

18A: paralisações e atos marcaram mais um dia de luta em defesa do Serviço Público

Foram realizados atos por todo o país marcando um Dia de Luta, Greve e Paralisações de
todas as categorias e níveis do Serviço Público. Segundo informações do ANDES-SN, em
todas as 27 capitais e em pelos menos outros 60 municípios foram realizadas
manifestações em defesa das servidoras e dos servidores públicos, contra a Reforma
Administrativa (PEC 32), contra a privatização das estatais e contra a nova Reforma
Trabalhista (MP 1045).

23/08

ANDES realiza Semana de Luta contra intervenções nas IFE

Entre os dias 23 e 27 de agosto de 2021, o ANDES-SN realizou em todo o Brasil a Semana
Nacional de Luta contra a intervenção nas Instituições Federais de Ensino (IFE). Desde o início
do governo de Jair Bolsonaro, já são mais de 25 instituições que sofreram intervenção do
presidente na escolha de reitores e reitoras, que não foram os indicados pela comunidade
acadêmica. Foi realizada também uma live para discutir o Impacto das intervenções nas
Instituições Federais de Ensino Superior.A live está disponível aqui.

24/08

https://www.apesjf.org.br/andes-sn-repudia-fala-de-ministro-da-educacao-sobre-universidades-brasileiras
https://www.apesjf.org.br/18a
https://www.apesjf.org.br/andes-realiza-semana-de-luta-contra-intervencoes-nas-ife
https://www.youtube.com/watch?v=JJB5lhzKjCE


ANDES-SN publica análise jurídica e nota de repúdio contra normativa do corte de
ponto no serviço público federal

O ANDES-SN publicou um nota de repúdio à Instrução Normativa 54/21 editada pelo governo
federal. A medida estabelece o corte de ponto do(a)s trabalhadore(a)s público(a)s em virtude de
qualquer paralisação motivada no escopo do direito de greve. A Assessoria Jurídica Nacional do
ANDES-SN elaborou uma Nota Técnica sobre a normativa, que pode ser lida aqui.

25/08

ANDES-SN repudia fala capacitista do Ministro da Educação

A Diretoria do ANDES-SN publicou nesta quarta, 25 de agosto, uma Nota de Repúdio à fala
capacitista do Ministro da Educação Milton Ribeiro, proferida em entrevista à TV Brasil no
dia 9 de agosto. Na ocasião, referindo-se a problemática da inclusão no país, o ministro
afirmou que “as crianças com deficiência atrapalham o aprendizado dos outros porque a
professora não tem equipe”. Como afirma a nota do ANDES, este posicionamento foi
capacitista, segregacionista e não condizente ao cargo ocupado . Acesse a nota na íntegra
aqui

25/08

ANDES publica nota de solidariedade ao professor da UFBA Carlos Zacarias

A diretoria do ANDES-SN presta sua mais irrestrita solidariedade ao professor de História
da UFBA, Carlos Zacarias Figueroa de Sena Jr. O professor Zacarias, renomado
pesquisador da história da ditadura empresarial-militar, tem sido alvo de ataques de grupos
de extrema direita desde 2017, quando assumiu a coordenação de cursos livres sobre o
fascismo, na esteira dos ataques de grupos bolsonaristas contra as universidades.Leia a
nota na íntegra aqui

31/08

Confira a nova edição do InformANDES

Confira na edição de Agosto/21 do InformANDES:  SouGov.Br: Aplicativo destinado às e aos
servidores pode transferir dados pessoais de milhões para multinacional. Privatização dos
Correios: venda da empresa irá aumentar preços, piorar serviços e excluir população mais
pobre.. Reuni Digital: MEC pretende ampliar vagas de graduação nas Instituições Federais
através da Educação a Distância. Leia no ISSU. Leia em PDF.

SETEMBRO

03/09

Governo Bolsonaro quer dividir institutos federais e indicar reitores

O governo Bolsonaro avança na destruição da rede federal de ensino e da democracia nas
IFES. Em reunião com reitores de institutos federais de nove estados brasileiros, o Ministério da
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Educação apresentou uma proposta de “criação” de 10 novos institutos. Entretanto, na
realidade, o projeto é de dividir instituições já existentes, criando novas reitorias cujos gestores
poderão ser indicados pelo governo. A multiplicação de institutos se daria sem a criação de
novos campi, sem ampliar vagas, sem criar novos cursos, e em um cenário de corte de 20% do
orçamento na rede federal do ano de 2020 para 2021. Segundo o governo federal, cada “novo”
instituto custaria R$ 8 milhões por ano. O argumento para esta divisão é a de reduzir distâncias
geográficas e otimizar processos institucionais. A proposta apresentada pelo governo pode ser
lida aqui.

07/09

Grito dos Excluídos

Em todo o país, os atos desta 27ª edição do Grito dos Excluídos tiveram como principal
bandeira o “Fora Bolsonaro”, unificando movimentos e vozes que lutam pelos direitos
básicos que estão sendo destruídos pelo presidente. Denunciando a fome, o desemprego e
o ataque aos direitos de povos que vem sendo ainda mais oprimidos no atual governo –
como indígenas, negros e LGBTQIA+, foram registrados atos em mais de 200 cidades do
país. Os atos também defenderam a democracia, em paralelo às ações de Jair Bolsonaro,
que tem feito discursos de ameaça ao Supremo Tribunal Federal e é suspeito de utilizar
recursos públicos para financiar manifestações anti-democráticas neste 7 de setembro.

08/09

Ato show contra a PEC 32

O FONASEFE realizou um ATO SHOW virtual com Zeca Baleiro contra a Reforma
Administrativa. O evento “#SOSServiçoPúblico” contou com saudações de Paulo Betti, Julia
Lemmertz, parlamentares e outras personalidades. O show aconteceu em parceria com
Mídia NINJA.

08/09

FONASEFE convoca para Jornada de Lutas contra a PEC 32

A Proposta de Emenda Constitucional 32 segue tramitando no Congresso. Logo, é urgente
intensificar nossa mobilização para barrar essa proposta, que representa um ataque direto
ao serviço público. O Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais
(FONASEFE), que o ANDES-SN compõe, conjuntamente com as centrais sindicais, estão
organizando uma Jornada de Lutas, entre os dias 14 e 17 de setembro, com atividades em
Brasília contra a PEC 32.

13/09
ANDES convoca convoca 13º Conad extraordinário
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A diretoria do ANDES-SN convocou o 13º Conad Extraordinário, com o tema central
“Conjuntura e Congresso do ANDES-SN”. O encontro acontecerá remotamente, através de
plataforma na internet, nos dias 15 e 16 de outubro. As seções sindicais, sindicalizados e
sindicalizadas têm até às 23h59 do dia 30 de setembro para enviar a contribuição ao
caderno de textos do 13º Conad.O credenciamento de delegados, delegadas, observadores
e observadoras eleitos nas assembleias de base pode ser feito, exclusivamente pelo site
https://credenciamento.andes.org.br, até 8 de outubro.

LOCAIS

AGOSTO

12/08

Docentes da APES aprovam adesão à Greve Geral do Serviço Público

Em assembleia virtual, professoras e professores da UFJF e do IF Sudeste MG aprovaram a
adesão à greve nacional dos servidores públicos do dia 18 de agosto com paralisação e adesão
à mobilizações e atos que estão sendo organizados em Juiz de Fora e em Governador
Valadares. Docentes também debateram sobre a greve sanitária, sobre o relatório de Relatório
dos resultados da “Comissão para definição de ‘Metodologia de Debate’ acerca de uma possível
emancipação do Campus Governador Valadares”. Foi instaurada uma Comissão da APES, que
será responsável pela construção de um posicionamento do sindicato sobre o tema da
emancipação do campus. Sobre o PDI da UFJF, a diretoria informou que irá emitir uma Nota
crítica ao questionário e irá requerer uma reunião com representantes da administração superior
e da comissão responsável pelo processo de elaboração plano de desenvolvimento institucional.

17/08
APES participa de audiência pública sobre volta às aulas presenciais em JF

A APES participou no dia 17 de agosto, de uma audiência pública da Câmara Municipal para
debater a retomada das aulas presenciais em Juiz de Fora. Na ocasião, foram apresentados,
durante a sessão, os planos de ação das secretarias de saúde e educação para o retorno de
aulas presenciais no município. A APES defendeu a decisão aprovada em assembleia, que se
coloca contrária à volta presencial às aulas sem o controle da pandemia, sem vacinação de
todos e todas, na defesa da vida e contra a normalização do genocídio diário da população.

18/08

18A: paralisações e atos marcaram mais um dia de luta em defesa do Serviço Público

Em Juiz de Fora, um ato organizado por entidades representativas e por organizações,
coletivos, comitês e partidos políticos foi realizado em frente ao Cine Theatro Central, com
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panfletos, bandeiras, cartazes e falas, no intuito de dialogar com a população juizforana sobre
os impactos das medidas do governo federal para a classe trabalhadora e para toda a
sociedade.Além do ato, a APES, junto ao Fosefe, instalou 3 painéis de LED no centro da cidade
enfatizando a importância dos serviços públicos, em especial neste momento. Carros de som e
spots de rádio também entraram em circulação durante a semana destacando os impactos
negativos da PEC 32. A mobilização virtual também foi intensa neste dia 18, com publicação de
conteúdos durante todo o dia e realização de um tuitaço organizado nacionalmente pelo
Fonasefe.

SETEMBRO

02/09

Resolução do MEC dificulta acesso ao RSC: confira Nota Técnica da APES

A Assessoria Jurídica da APES publicou uma Nota Técnica sobre a Resolução nº 3, de 8 de
junho de 2021 do Ministério da Educação, que altera pressupostos, diretrizes e
procedimentos até então adotados para a concessão, aos e às docentes EBTT, do
Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC). A nova resolução coloca uma série de
entraves com o intuito de dificultar o direito conquistado pela categoria docente,
representando, assim, mais um ataque à carreira EBTT e à educação pública. Além disso,
ao condicionar a atuação das instituições federais de ensino ao Conselho Permanente para
Reconhecimento de Saberes e Competências, do MEC, a resolução consiste em mais um
ataque à autonomia universitária. Leia a nota técnica aqui.

02/09

Filiação à APES pode ser feita pelo site

Já está regularizada a filiação de professores e professoras da UFJF e do IF Sudeste MG por
meio do site da APES. Para isto, basta clicar em
https://www.apesjf.org.br/como-fazer-sua-filiacao, e baixar a ficha, que dá as opções em word ou
PDF, e preencher, enviando logo em seguida para  o email faleconosco@apesjf.org.br.

02/09

15 casos de Covid-19 são confirmados no retorno presencial dos Cursos de Saúde da
UFJF.

O retorno presencial às aulas na UFJF, no período suplementar, teve confirmados 15 casos de
Covid. Os números são do Boletim Informativo (BI) da plataforma Busco Saúde, que indicou
ainda 147 casos suspeitos. O sistema, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF), tem o objetivo de monitorar discentes, docentes, técnico-administrativos
em educação (TAEs) e terceirizados que retornaram às atividades presenciais em quatro cursos
de Saúde; Odontologia (nos dois campi), Enfermagem e Medicina.
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APES coleta informações sobre ensino presencial na UFJF. Participe!

A APES, em mais uma ação na defesa das condições de trabalho, da qualidade do ensino e da
vida, convida a comunidade universitária a enviar informações acerca da experiência com o
Calendário Suplementar e as aulas presenciais na UFJF. As informações podem ser
encaminhadas para o e-mail apesjf@gmail.com.

07/09

APES participa de Grito dos Excluídos em defesa da vida, da democracia e pelo fora
Bolsonaro

Em Juiz de Fora, a APES participou do tradicional ato realizado no bairro Santa Luzia, em
unidade com mais de 40 entidades. Na manifestação, foi reafirmada a luta em defesa da vida e
contra a Reforma Administrativa (PEC 32). No local, a APES também marcou presença pela
Frente em Defesa da Educação, que defende o retorno presencial das escolas somente quando
for seguro. Em Governador Valadares, o Grito dos Excluídos foi realizado na Praça do Vigésimo,
com o tradicional hasteamento da bandeira do Brasil e ato inter-religioso convocado por frentes,
movimentos, coletivos e sindicatos da cidade.

09/09

Consu convoca reunião para debater retorno presencial da UFJF - APES aponta o
curto prazo para o debate com a base

O Consu da UFJF enviou uma convocação nesta quarta-feira, 8 de setembro, para uma
reunião extraordinária do Conselho Superior da UFJF a ser realizada de forma remota nesta
sexta, 10 de setembro, às 8:30 da manhã. A pauta única é: Análise e deliberação sobre
atividades presenciais relativas ao ensino de graduação para o segundo semestre de 2021
na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF. O curto prazo entre a convocação e a data de
realização do encontro impossibilita a APES de convocar uma assembleia para debater um
tema de fundamental importância e impacto direto sobre a categoria docente e toda a
comunidade acadêmica da UFJF.

09/09

Direção da APES discute questionário do PDI com Reitoria da UFJF

A Direção da APES, seguindo decisão de assembleia, se reuniu com a Administração Superior
da UFJF para debater o questionário, aplicado pela Comissão Executiva do Plano de
Desenvolvimento Institucional, a professoras e professores, servidores (as) técnicos(as),
funcionários (as) terceirizados (as) e estudantes, via email. A APES divulgou também uma nota
crítica com seu posicionamento em relação ao questionário. Clique aqui para ler

10/09
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Entidades da Educação publicam nota em resposta à audiência pública sobre o
retorno das aulas presenciais

APES assina a nota com demais entidades da Educação intitulada “Resposta das
educadoras e educadores à audiência pública sobre o retorno das aulas presenciais”. A
audiência foi realizada no dia 17 de agosto, na Câmara Municipal de Juiz de Fora, e na
ocasião, o vereador Carlos Alberto de Mello atacou reiteradamente os posicionamentos
contrários às suas falas. Leia a nota aqui.

14/09

Consu da UFJF aprova retorno gradual das atividades presenciais

O Conselho Superior da UFJF aprovou com 60% dos votos, mais uma etapa do retorno
gradual das atividades presenciais da instituição, a partir do dia 18 de outubro de 2021,
além de um segundo semestre suplementar, que terá início em quatro de outubro. A minuta
do “ensino híbrido” prevê a possibilidade de oferta de disciplinas práticas, teórico-práticas e
estágios, para os cursos que assim deliberarem em seus colegiados e departamentos,
passando também pelas respectivas unidades. Também foi aprovado um período de
adaptação de 15 dias, anterior ao retorno presencial das disciplinas, o que daria início às
atividades, de forma híbrida, a partir do dia 3 de novembro.

No início da reunião, ainda na sexta-feira, a APES solicitou que a deliberação pudesse ser
adiada para o dia 17 de setembro, sem que o debate fosse prejudicado, para que a entidade
pudesse realizar assembleia de forma a deliberar sobre a minuta do “ensino híbrido”. Após
votação, o encaminhamento não foi acolhido pelo Consu. Desta forma, em respeito à categoria,
ao debate realizado ao longo de diversas assembleias e à deliberação reafirmada em
assembleia do dia 11 de agosto, a representação da APES se posicionou contrária a ambas as
minutas, seguindo na defesa de um retorno presencial seguro e com ampla vacinação da
população.

Diretoria da APES divulga nota criticando processo de volta às aulas presenciais em
Juiz de Fora

A Diretoria da APES divulgou, nesta terça-feira, uma nota a respeito da volta das aulas
presenciais em Juiz de Fora, destacando a falta de debate com professores e professoras,
falta infraestrutura e investimento para garantir a segurança de docentes e estudantes e
uma série de razões pelas quais se posiciona contrária ao retorno das aulas presenciais no
município, enquanto não forem garantidas as condições de completa imunização de toda a
comunidade escolar, bem como as condições de trabalho e de manutenção dos protocolos
sanitários nas instalações educacionais.Leia a nota clicando aqui
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